
بررسی ست ھای شرکت ھا بعد از پک نمودن و قبل از قرار گرفتن : عنوان
 در اتوکالو

  خدیجه نظیري -حسن خورده فروش-پرینازعبدي -*زهرا احمدیان: نویسندگان
از مهمترین مشکالت در اواخر قرن بیستم، لیستر کمکهاي شایانی به حل یکی :وھدف مقدمھ

 و استفاده از اسید فنیک براي پاکسازي ابزار جراحیجراحی یعنی عفونت نمود. در آن زمان 

امروزه  کاهش یابد. %15به %50- 30دید تا عفونت بیمارستانی ازمحیط اتاق عمل باعث گر

نیزاجراي کامل راهنماهاي ضد عفونی و استریلیزاسیون تنها ضامن ایمنی در استفاده از ابزار 

شده است که شیوع عفونت محل جراحی  گزارش جراحی یا پزشکی تهاجمی و غیر تهاجمی است.

در همین راستا بخش متغیر است. ٪50تا  %1/0در تمام مراحل جراحی، تخصص و شرایط از 

سازي ا از تمام بخش ها دریافت و آماده استریل ابزارهاي پزشکی و منسوجات ر ،استریلیزاسیون

که در این میان  تحویل می دهدنموده و پس از انجام فرایند استریلیزاسیون به واحد هاي مربوطه 

هاي اخیر  شرکت ها نیز وسایل مورد نیاز جراحی هاي  در سال .اتاق عمل بیشترین سهم را دارد

که شاید در این شرکتها دغدغه تهیه وسایل بر رعایت اصول  تامین می کنند خاص را براي مراکز

یلیزاسیون دوراهکار اصلی ضدعفونی واسترتمیزي و رفع آلودگی و استریلیزاسیون غلبه کند. 

در مراکز پزشکی  .براي تضمین عدم ورود عامل بیماریزا توسط ابزار پزشکی به بدن بیمار است

بایستی مطمئن شویم که فرآیندهاي درمان و ابزار هاي جراحی و پزشکی میکروارگانیسم 

  بیماریزا را به بیمار انتقال نمی دهد.

 در این مرکز ي و مغز واعصابشکان جراحی ارتوپدپز ،باتوجه به تخصص مرکزبیان مسئلھ:

ارتوپدي می باشند.بنابراین بیشتر ستهاي تامینی از طرف جراحان  ،ه اکثر جراحانفعالیت دارندک

مشاهده شد که CSRدر بررسی هاي بعمل آمده از گردش کارشرکتها ستهاي ارتوپدي می باشند.

لذا  اتوکالو داراي آلودگیهایی می باشدز شرکتها بعداز پک شدن وقبل از است جراحی برخی 



مطالعه ي حاضر به بررسی آلودگی ستهاي جراحی تامینی شرکتها از طرف شرکتها در مرحله ي 

  و قبل از اتوکالو می پردازد. بعداز پک شدن

ن نام شرکت در مطالعه ، به هر کدام از شرکتها کدي اختصاص داده اجهت پرهیز از بیروش کار:

مه اي تهیه و در طول یک ماه در شیفت صبح وعصر و شب تقریبا تمام ستهاي شد سپس پرسشنا

  ازنظر آلودگی بررسی گردید.  CSRتحویلی از طرف شرکتها به 

تهاي جراحی خاص با هشت شرکت ارتباط دارد دو شرکت هر سمرکز براي تامین  آنالیزداده ھا: 

کدام فقط یک قلم ست ، دوشرکت هرکدام فقط دوقلم ست و چهار شرکت باقیمانده هر کدام بین 

که شامل سه الی پنج ست تامین می کنند. در کل انواع ستهاي تامینی یازده قلم می باشد 

، استئوتومی و گردن می باشد.از  PFNAهیپ ، ،ربایپوال ، اسپاین ،، زانوACL، شانه ،  CDستهاي 

سه  توسط چهار شرکت مختلف تامین می شود.باي پوالر توسط CDست هاي فوق الذکر هیپ و 

این هرکدام توسط یک پی توسط دوشرکت و گردن و اسرکت و استوتومشانه توسط دوش،شرکت 

  شرکت جداگانه تامین می شود. 

هیپ ،مورد  15انو ،زست دریافتی و مورد بررسی 66ماهه از کل در این مطالعه یک :وبحث نتیجھ

مورد بودند. همانطور که  9مورد و سی دي 3شانه ،مورد  ACL5مورد و  8پوالر  باي ،مورد  9

.الزم به توضیح است پیک هده می شود بیشترین ست توسط شرکت ب تامین می شودامش

نداردو جالبتر اینکه نماینده شرکت نیز از  شرکت اصال دانش و اگاهی در مورد شرایط ست جراحی

لودگی مشاهده شد آنهاآمورد  16در  ست بررسی شده 66اصول تمیزي ست اطالع ندارد. از کل 

به  آنمورد  4مشاهده شده  آلودگیمورد 16اد بود از یودگی زآلبرخی درها جزئی و آنبعضی از 

اختصاص  آن ده شرکت و یا پیکسط نماینومورد به ستهاي تحویلی ت 12ست پرسنل مرکز و 



 24بنابراین در موتوري تعلق داشت  کبه ستهاي پی آلودهدرصد ستهاي  77مورد  12داشت.از 

  .می باشد باالییمشاهده شد که عدد بسیار آلودگیاتوکالو آماده درصد ستهاي

افراد شرکت ) و مرکزتعداد ستهاي آلوده تحویلی توسط افراد کار بلد (تکنسین هاي خود مقایسه 

 P>0/05 .(بدون علم) رقم معنا داري بود
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ماده شود. ثانیا آپیشنهاد می شود ست شرکت توسط فردي آموزش دیده براي اتوکالو  پیشنھاد:
ار به عنوان نماینده شرکت جهت تشرکت از افراد مرتبط با کار مانند تکنسین اتاق عمل یا پرس

  .حضور در جراحی اسکراب استفاده نماید

تها مجددا بررسی شده  و اصول قرارداد شرک ،ن مرکز درخواست شد جهت رفع مشکلیاز مسوول
و کار به صورت خرید و فروش  نبود دوجومشخص شد که قراردادي مالزم در آن گنجانده شود.

 می باشد. خدمت
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